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I. THÔNG TIN CHUNG   

1. Thông tin khái quát : 

- Tên giao d�ch : CÔNG TY C� PH�N ��U T	 �I
N TÂY NGUYÊN 

- Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p s� : 5900328272 

- V�n �i	u l� : 246.569.880.000 �
ng  

- ��a ch� : 114 Trư�ng Chinh, phư�ng Phù ��ng, Tp.Pleiku, Gia Lai  

- S� �i�n tho�i : 059.2222.170     S� fax : 059.3748.113 

- Website : ticcom.com.vn Email : ctcptic@yahoo.com 

2. Quá trình hình thành và phát tri�n ��

Là doanh nghi�p thành l�p chưa lâu nhưng do xác ��nh hư�ng �i phù h�p, Công ty 
c� ph�n ��u tư �i�n Tây Nguyên �ã có nh�ng bư�c phát tri�n ��t phá nhanh và quan 
tr�ng. Thành l�p cu�i n�m 2004 b�t ��u �n ��nh trong n�m 2005, t� n�m 2006 ��n 
2011 t�c �� t�ng trư�ng c�a công ty là r�t cao; doanh thu và l�i nhu�n sau thu� t�ng 5-
6 l�n so n�m 2006. 

� N�m 2004 

Là n�m �ánh d�u bư�c kh�i ��u quan tr�ng: Công ty �ư�c thành l�p ngày 
12/11/2004 t� vi�c c� ph�n hóa Nhà máy thu� �i�n Ia�r�ng 1 theo quy�t ��nh s� 
1188/Q�-CT ngày 23 tháng 9 n�m 2004 c�a Ch� t�ch UBND t�nh Gia Lai v�i s� v�n 
�i	u l� 2 t� �
ng.  

Tên g�i ban ��u là Công ty C� phn Ia�r�ng. ��n n�m 2007, Công ty c� ph�n 
Ia�r�ng ��i tên thành Công ty c� phn �u t� �i�n Tây Nguyên tên vi�t t�t là TIC. 

Ngay trong bu�i ��u hình thành kh�i nghi�p, Công ty �ã xác ��nh chi�n lư�c �� 
phát tri�n ph�i thông qua ��y m�nh ��u t�; trư�c h�t là ��u tư vào các d� án th�y �i�n 
vì có l�i th� là t�n d ng �i	u ki�n tài nguyên, th� như!ng thu�n l�i � ��a phương và  
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phù h�p kh� n�ng ngành ngh	 c�a �ơn v�.  

Trong th�i �i�m ban ��u, các ngu
n th�y �i�n chưa �ư�c các nhà ��u tư khác quan 
tâm nhi	u thì ��i v�i TIC là cơ h�i �� ��u tư thu�n l�i v�i giá thành th�p. 

Th�c hi�n k� ho�ch nói trên, TIC �ã ký h�p �
ng nguyên t�c v�i Công ty �i�n Gia 
Lai (GEC) cùng h�p tác góp v�n �� ��u tư xây d�ng các d� án th�y �i�n v�a và nh#. 
�ây là ti	n �	 cho vi�c liên doanh h�p tác ��u tư cho ��n ngày hôm nay.  

 

 

 
 

�nh: Nhà máy Ia	r
ng1- 600 KW, S� kh�i nghip c�a TIC t� n
m 2004 
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�nh: Ki�m tra các thông s� máy phát t�i nhà máy th�y �in Ia 	r
ng1 

 

� N�m 2005 

Th�c hi�n k� ho�ch phát tri�n thông qua ��u tư. 

Tháng 4 n�m 2005, TIC ký k�t h�p �
ng h�p tác liên doanh v�i Công ty �i�n Gia 
Lai (GEC) ��u tư xây d�ng 2 công trình thu� �i�n Ia�r�ng 3 (công su�t 1,6 MW) và 
IaMeur 3 (công su�t 1,8 MW). Trong 02 nhà máy này, TIC góp 16,99 t� VND t� 
ngu
n v�n góp c�a các c� �ông hi�n h�u, chi�m trên 38,22% t�ng v�n ��u tư .  

Hai nhà máy th�y �i�n trên �ư�c xây d�ng hoàn thành �úng ti�n �� KH, �ánh d�u 
bư�c kh�i ��u suông s$ và t�t �%p. 

Nhà máy Ia�r�ng3 �ã chính th�c phát �i�n kinh doanh vào tháng 8/2005, nhà máy 
IaMeur 3 vào tháng 10 n�m 2005. 
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�nh: Nhà máy Ia	r
ng3 (1,6MW) TIC liên doanh ��u t� - ho�t ��ng t� n
m 2005 

 
�nh: Nhà máy IaMeur3 (1,8MW)TIC liên doanh ��u t� -  ho�t ��ng t�  n
m 2005         
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� Th
c hi�n k� ho�ch 5 n�m t n�m 2006 ��n n�m 2010 

* �u t� d� án th�y �i�n H’Chan (12 MW) 

N�m 2006, Công ty ti�p t c liên doanh v�i Công ty �i�n Gia Lai (GEC) và Công 
ty �i�n l�c 3 (PC3) cùng góp v�n xây d�ng nhà máy thu� �i�n H'Chan có công su�t 12 
MW. Tham gia vào d� án này, TIC �ã góp 38 t� �
ng, chi�m 32,14% t�ng v�n ��u tư 
c�a công trình, ngu
n t� v�n góp c�a các c� �ông Công ty.  

Nhà máy H’Chan �ư�c xây d�ng hoàn thành và �ã chính th�c phát �i�n kinh 
doanh ��u tháng 9 n�m 2006.  

- Tháng 5 n�m 2006 Công ty �ã nâng v�n �i	u l� t� 2 t� lên 3,698 t� �
ng. 

�� ti�p t c th�c hi�n ��u tư các d� án th�y �i�n, �òi h#i ngu
n v�n khá l�n. �ư�c 
s� th�ng nh�t c�a �H�C�, Công ty �ã phát hành trái phi�u chuy�n ��i �� huy ��ng 
v�n ��u tư vào các d� án th�y �i�n ��kPiHao2, IaPuch3 và H’Mun. 

- Tháng 8 n�m 2007 Công ty �ã nâng v�n �i	u l� lên 60.446.120.000 �
ng. 

* �u t� d� án thu� �i�n ��kPiHao2 (9 MW)  

D� án này do GEC là Ch� ��u tư tr�c ti�p, TIC góp v�n liên doanh. Nhà máy có 
công su�t 9 MW v�i t�ng v�n ��u tư 135 t� VND, trong �ó TIC góp trên 66,2 t� b&ng 
ngu
n v�n trái phi�u chuy�n ��i. Công trình �ã thi công hoàn thành và �i vào ho�t 
��ng cu�i tháng 12 n�m 2007. 

- Cùng tương �ng v�i vi�c �ưa nhà máy ��kPiHao2 vào khai thác, ngày 
10/01/2008, Công ty nâng v�n �i	u l� lên 125.557.100.000 �
ng. 

* �u t� d� án th�y �i�n IaPuch 3 (6,6 MW) 

Nhà máy th�y �i�n này có công su�t 6,6 MW v�i t�ng v�n ��u tư 105 t� �
ng do 
Công ty �i�n Gia Lai là Ch� ��u tư tr�c ti�p; Trong �ó TIC góp g�n 48 t� �
ng b&ng 
ngu
n v�n trái phi�u chuy�n ��i.  

Nhà máy IaPuch3 hoàn thành và �i vào ho�t ��ng kinh doanh tháng 12 n�m 2008 

- Cùng v�i vi�c �ưa nhà máy IaPuch3 vào ho�t ��ng, ngày 14/01/2009 Công ty 
nâng v�n �i	u l� lên 165.826.000.000 �
ng. 

N�m 2009 Công ty v�a �'y m�nh ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh trên n	n t�ng các 
nhà máy �ã �ưa vào khai thác, v�a ti�p t c ��u tư hoàn thành 02  nhà máy th�y �i�n 
liên doanh là H’Mun và Ayun Thư�ng 1A �ang tri�n khai xây d�ng chưa hoàn thành. 

* Niêm y�t c� phi�u 

Ngày 12 tháng 10 n�m 2009, c� phi�u Công ty �ã chính th�c niêm y�t và giao d�ch 
t�i S� giao d�ch ch�ng khoán thành ph� H
 Chí Minh v�i mã ch�ng khoán TIC.  

* N�m 2010, Công ty có thêm nhà máy th�y �i�n H’Mun công su�t 16,2 MW 
m�i xây d�ng hoàn thành �ưa vào ho�t ��ng quý IV/2010, sau khi chuy�n ��i trái 
phi�u c�a nhà máy này sang c� phi�u, Công ty �ã nâng v�n �i	u l� lên 
246.569.880.000 �     
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V�i vi�c ��a nhà máy H’Mun vào ho�t ��ng, Công ty �ã th�c hi�n th�ng l�i 
chi�n l��c �u t� 2005 - 2010. 

Các d� án ��u tư �	u hoàn thành như k( v�ng ban ��u, TIC c)ng �ã th�c hi�n 
xong các cam k�t v�i các trái ch�, t�t c� các lo�i trái phi�u �	u �ã �ư�c chuy�n ��i 
sang c� phi�u. Hoàn thành k� ho�ch 2005-2010 là m�t th�ng l�i mang ý ngh*a quan 
tr�ng v�i Công ty, v�i 06 nhà máy liên doanh cùng 01 nhà máy ch� s� h�u, TIC �ã có 
cơ s� v�ng vàng trong nh�ng bư�c ti�p theo c�a k� ho�ch 2011-2015.  

 

 

�nh: Nhà máy th�y �in H’Chan 12MW, TIC liên doanh ��u t�-  ho�t ��ng t�  n
m 2006  
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�nh: Nhà máy 	
kPiHao2 công su�t 9 MW, TIC liên doanh ��u t� -  ��a vào ho�t ��ng t�  n
m 2007 

 

 

�nh: Phòng v�n hành Nhà máy IaPuch3 - 6,6 MW, TIC liên doanh ��u t�, ��a vào ho�t ��ng t�  n
m 2008 
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�nh:   	��ng �ng áp l�c & ���ng dây cao áp ��u n�i th�y �in H’Mun vào h th�ng �in QG 

� N�m 2011  

- N�m 2011 th�i ti�t có nhi	u thu�n l�i, lư�ng mưa tương ��i nhi	u là �i	u ki�n t�t 
�� các nhà máy th�y �i�n phát huy h�t công su�t. S�n lư�ng �i�n s�n xu�t c�a TIC ��t 
và vư�t k� ho�ch �ã �	 ra. EPS cơ b�n ��t 1252 �/cp, c� t�c th�c hi�n 10% 

- Trong n�m này nhà máy th�y �i�n Ayun Thư�ng 1A công su�t 12 MW xây d�ng 
hoàn thành �ưa vào ho�t ��ng t� quý III/2011, tuy nhiên do tình hình tài chính ti	n t� 
trong nư�c khó kh�n nên Công ty không ��u tư nhi	u trong nhà máy này, ch� chi�m 
0,32% t�ng m�c ��u tư.  

� N�m 2012 

Kinh t� v* mô n�m 2012 ti�p t c suy thoái v�i lãi su�t tín d ng � m�c cao, nhi	u 
n� x�u; th� trư�ng ch�ng khoán và b�t ��ng s�n suy gi�m. H�u h�t doanh nghi�p 
SXKD trong nư�c g+p r�t nhi	u khó kh�n, nhi	u DN phá s�n ho+c ph�i tái cơ c�u l�i 
theo hư�ng tinh g�n và phòng th�.    
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Trư�c tình hình �ó, Công ty �i	u ch�nh KH là không tri�n khai ��u tư m�i, 
SXKD Công ty trong n�m 2012 d�a trên cơ s� các nhà máy th�y �i�n �ang ho�t ��ng, 
không có n� vay nên công ty không b� �nh hư�ng nhi	u b�i tình hình suy thoái chung. 

Trong n�m Công ty �ã thoái v�n kh#i 02 Công ty liên k�t là Công ty Ayun 
Thư�ng và Công ty �i�n Cao su Gia Lai (do v�n Công ty ��u tư vào 02 Công ty này 
quá ít, �� t�p trung Công ty rút v	 �� ��u tư mua cp qu,) 

� N�m 2013 

N�m 2013 n	n kinh t� chung �ã có nhi	u d�u hi�u ph c h
i nhưng v-n còn ti	m 
'n nh�ng r�i ro khó lư�ng. H�u h�t doanh nghi�p SXKD trong nư�c g+p r�t nhi	u khó 
kh�n, nhi	u DN phá s�n ho+c ph�i tái cơ c�u l�i theo hư�ng tinh g�n.    

Trong K� ho�ch SXKD n�m 2013 này, TIC c)ng chưa xem xét ��u tư m�i mà 
t�p trung c�ng c� n�i t�i, phát huy n�ng l�c các nhà máy và liên doanh �� t�o l�i ích 
cao nh�t.  

K�t qu� n�m 2013, Công ty �ã hoàn thành ��t và vư�t các ch� tiêu cơ b�n k� 
ho�ch �	 ra. T�ng doanh thu c� n�m �ư�c 39,687 t� ��t 108,1% KH, l�i nhu�n sau 
thu� là 29,44 t� ��t 112,4% KH, c� t�c d� ki�n th�c hi�n 13% t�ng 1% so ch� tiêu. 

Tính ��n ngày 31/12/2013, Công ty có v�n �i	u l� trên 246 t� �
ng, s� h�u 01 
nhà máy và liên doanh 06 nhà máy th�y �i�n khác v�i t�ng công su�t chung 47,8 MW 
trong �ó ph�n TIC chi�m 35,28% v�n tương �ương n�ng l�c 17 MW. Giá thành ��u tư 
b/q 14 t� �
ng / 01 MW.  

� N�m 2014 

N�m 2014, n	n kinh t� chung ti�p t c �i vào �n ��nh, m�c t�ng trư�ng ��t 
5,98% cao nh�t k� t� n�m 2011 ��n nay; kinh t� v* mô �n ��nh, lãi su�t ti	n t� �ã gi�m 
v	 m�c bình thư�ng, tuy v�y trong nhi	u l*nh v�c khó kh�n v-n còn.  

Trong n�m này, TIC c)ng chưa xem xét ��u tư d� án m�i vì còn xem xét và l�a 
ch�n trong khi ch� ��i kinh t� v* mô rõ nét hơn. Vi�c ��u tư ch� mang tính ng�n h�n. 

Công ty t�p trung phát huy n�ng l�c s�n xu�t t� các nhà máy và liên doanh.  

Do th�i ti�t trong n�m lư�ng mưa trung bình th�p hơn so các n�m nên h�u h�t 
các nhà máy th�y �i�n �	u gi�m s�n lư�ng �i�n s�n xu�t. �i	u này d-n ��n gi�m doanh 
thu và l�i nhu�n chung. 

K�t qu� n�m 2014, t�ng doanh thu th�c hi�n c� n�m �ư�c 36,439 t� ��t 99,8% 
KH, l�i nhu�n sau thu� là 32,609 t� ��t 97,6% KH, c� t�c �ã th�c hi�n 15% ��t 100% 
ch� tiêu KH �	 ra. 
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Hình �nh t�i �H�C� th��ng niên 2015 ngày 10/4/2015 
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Bi�u �� Doanh thu và l�i nhu�n sau thu� t� 2010 – 2014 

  

. Doanh thu 2014 có gi�m hơn n�m 2013, tuy nhiên nh� ti�t gi�m chi phí nên l�i 
nhu�n sau thu� cao hơn. 

. L�i nhu�n sau thu� 2014 ��t m�c cao nh�t trong 5 n�m g�n k	. 

c) M�t s� s� ki�n quan tr ng  

 Ngày 12 tháng 10 n�m 2009, c� phi�u Công ty c� ph�n ��u tư �i�n tây Nguyên 
�ã chính th�c niêm y�t và giao d�ch t�i S� giao d�ch ch�ng khoán thành ph� H
 Chí 
Minh v�i mã ch�ng khoán  TIC. 

Ngày 30/9/2009 Công ty chuy�n tr  s� m�i: t� 254 Trư�ng Chinh v	 t�i ��a ch� 114 
Trư�ng Chinh, phư�ng Phù ��ng, thành ph� Pleiku, Gia Lai. 

Ngày 01 tháng 9 n�m 2010, v�n �i	u l� c�a Công ty c� ph�n ��u tư �i�n Tây 
Nguyên t�ng t� 165,826 t� �
ng lên 246.569.880.000 �
ng theo gi�y ch�ng nh�n ��ng 
ký kinh doanh s� 59 00 32 82 72 do S� k� ho�ch và ��u tư t�nh Gia Lai c�p.  

Ngày 29 tháng 10 n�m 2010, Công ty �ã  niêm y�t b� sung 8.074.388 c� phi�u TIC 
(t� ngu
n 3% c� phi�u thư�ng và trái phi�u chuy�n ��i d� án thu� �i�n H’Mun). 
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�nh: C� phi�u TIC chào sàn phiên ��u tiên ngày 12/10/2009 

 

�nh: 	ón ti�p c� �ông t�i 	H	C	 th��ng niên 2015 
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3.Ngành ngh! và ��a bàn kinh doanh  

  a) Ngành ngh� kinh doanh :  

• S�n xu�t �i�n n�ng, kinh doanh bán �i�n 

• ��u tư xây d�ng các công trình th�y �i�n v�a và nh# 

• Xây l�p �ư�ng dây và tr�m bi�n áp t� 35 Kv tr� xu�ng 

• Kinh doanh d�ch v  thi�t b� k, thu�t �i�n 

• Xây d�ng công trình th�y l�i 

• Xây d�ng công trình giao thông 

• Tr
ng cây cao su, SX các s�n ph'm t� cao su 

• Các ho�t ��ng h/ tr� khác 

  b) ��a bàn kinh doanh :  

Các nhà máy th�y �i�n do TIC qu�n lý và các nhà máy h�p tác liên doanh �	u n&m 
trong ��a bàn t�nh Gia Lai. 

4. Thông tin v! mô hình qu�n tr�, t� ch"c kinh doanh và b� máy qu�n lý  

  a) Mô hình qu�n tr� :  

 - Công ty t� ch�c và ho�t ��ng theo mô hình Công ty c� ph�n, có tư cách pháp 
nhân ��c l�p, không có công ty con tr�c thu�c.  

 Công ty có 02 ngành ngh	 kinh doanh chính là: th�y �i�n (SXKD �i�n n�ng) và 
��u tư tài chính (��u tư liên doanh).  

 - Tính ��n 31/12/2014, TIC qu�n lý tr�c ti�p nhà máy th�y �i�n Ia�r�ng 1 và liên 
doanh 6 nhà máy khác. 

 - V�n ��u tư liên doanh ch� y�u góp vào Công ty CP �i�n Gia Lai (GEC), GEC 
v�a là Công ty m%, là �ơn v� sáng l�p TIC, �
ng th�i là c� �ông chi�n lư�c chính c�a 
TIC. ��n ngày 10/03/2015, GEC chi�m 59,13% v�n �i	u l� và 65,43% v�n c� phi�u 
lưu hành c�a TIC. 

Vi�c qu�n tr� ngu
n v�n liên doanh �ư�c th�c hi�n theo H�p ��ng Liên doanh. 
Theo �ó liên doanh th�ng nh�t giao cho Công ty CP �i�n Gia Lai (GEC) là �ơn v� ��i 
di�n qu�n lý các nhà máy liên doanh này. GEC t� ch�c v�n hành, lên doanh thu, chi phí 
và h�ch toán l�i nhu�n. Hai bên có trách nhi�m cùng qu�n tr� SXKD và b�o toàn v�n.  

M/i quý 02 bên ��i chi�u k�t qu� th�c hi�n c�a các nhà máy liên doanh �� xác 
��nh s� t�m chia trong quý (n�u có). 

Cu�i m/i n�m 02 bên liên doanh làm vi�c th�ng nh�t k�t qu� ho�t ��ng và phân 
chia l�i nhu�n sau cùng cho m/i bên theo t� l� v�n góp. Nh�ng quy	n l�i và ngh*a v  
khác phát sinh c)ng �ư�c chia s$ theo nguyên t�c trên.  
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b) C� c�u b� máy qu�n lý  

                        S# �$ T� CH%C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

c) Các Công ty liên doanh liên k�t : không 

5. ��nh h��ng phát tri�n :  

Tái xác ��nh bư�c �i ch� y�u c�a Công ty là v�a ��y m�nh s�n xu�t �� t�ng 
doanh thu l�i nhu�n, b�o ��m �n ��nh v�a ti�p t�c ��u t� �� t�ng trư�ng.  

Tuy nhiên, tình hình kinh t� th� gi�i và trong nư�c các n�m qua suy thoái kéo 
dài khi�n vi�c ��u tư tr� nên khó kh�n và nhi	u r�i ro. Trong b�i c�nh chung �ó, TIC 
�ã �i	u ch�nh k� ho�ch t�m ng�ng ��u tư m�i t� n�m 2010 ��n nay.  

Tình hình v* mô �ã tác ��ng �nh hư�ng ��n k� ho�ch dài h�n c�a TIC.  

N�m 2014 �ã có nhi	u thay ��i tích c�c v	 lãi su�t ti	n t�, n	n kinh t� c)ng có 
nhi	u chuy�n bi�n t�t hơn; tuy nhiên trong bư�c ��u ph c h
i nên b�c tranh phát tri�n 
v-n chưa rõ nét, r�i ro còn ti	m 'n; v�i �ánh giá th�n tr�ng �ó TIC s0 xem xét các cơ 
h�i ��u tư kh� thi và t�ng bư�c kh�i ��ng l�i ho�t ��ng ��u tư, ưu tiên v-n là trong 
l*nh v�c th�y �i�n. 

 Các k� ho�ch c  th�: 

�&I H'I C� �ÔNG 

H'I �$NG QU(N TR) 

BAN GIÁM �*C 

CÁC PHÒNG BAN 
NGHI
P V� 

BAN KI+M SOÁT 

CÁC NHÀ MÁY 
TH,Y �I
N 
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• C�ng c� �n ��nh các nhà máy th�y �i�n hi�n có, phát huy công su�t �� 
khai thác t�i ưu s�n lư�ng có th�, nâng cao qu�n tr� v�n, ngu
n v�n �em l�i hi�u su�t 
sinh l�i cao nh�t. 

• Kh�i ��ng l�i ho�t ��ng ��u tư theo hư�ng th�n tr�ng, xem xét cơ h�i và 
l�i th� c�nh tranh, ưu tiên ��u v-n là trong l*nh v�c th�y �i�n. 

• Riêng ��i v�i các d� án th�y �i�n c�a Công ty CP �i�n Gia Lai, là ��i tác 
chi�n lư�c lâu dài, TIC v-n s0 ti�p t c tham gia ��u tư tùy theo tình hình c  th�. 

Ngu
n ��u tư d� ki�n l�y t� các ngu
n t� có c�a TIC và không t�ng v�n �i	u l�. 

6. Các r�i ro :  

V�i �+c thù ngành th�y �i�n là ph  thu�c nhi	u vào th�i ti�t, r�i ro nhi	u nh�t 
TIC có th� g+p ph�i là bão l) và n�ng h�n; �ây là 02 y�u t� cơ b�n tác ��ng �nh hư�ng 
��n s�n xu�t các nhà máy th�y �i�n. 

Các r�i ro khác không �áng k�. 

II.  TÌNH HÌNH HO&T �'NG TRONG N-M    

1. Tình hình ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh :  
 

a) K�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh trong n�m:  

N�m 2014, tình hình th�i ti�t không �ư�c thu�n l�i nhi	u, lư�ng mưa � m�c trung 
bình th�p nên m�t s� các nhà máy th�y �i�n liên doanh H’Chan, H’Mun, �akpihao 2 
không ��t �ư�c ch� tiêu s�n lư�ng và doanh thu �	 ra.  

Trong n�m, H�i �
ng qu�n tr� �ã t� ch�c 7 l�n h�p ; Qua �ó theo dõi sát tình hình 
ho�t ��ng và �ưa ra nh�ng ch� trương, ch� ��o k�p th�i. Bao g
m: 

- Ch� ��o qu�n lý s�n xu�t các nhà máy th�y �i�n ��t hi�u qu� cao nh�t. 

- Ch� ��o rà soát và tái c�u trúc l�i v�n và ngu
n v�n theo hư�ng hi�u qu� nh�t; 
c�p nh�t l�i các quy ch� qu�n tr� công ty, quy trình qu�n lý �i	u hành, quy ch� lương, 
quy ch� lao ��ng, n�i quy …  

- Th�ng nh�t vi�c mua c� phi�u c�a Công ty CP Th�y �i�n Kênh B�c – Ayun H� 
(GBC) v�i �ích ��u tư ng�n h�n (thương m�i), không tham gia công tác qu�n tr�; 

- Thông qua vi�c thôi nhi�m ch�c danh Thành viên H�i �
ng qu�n tr� nhi�m k( 
2010 – 2015 ��i v�i Ông Nguy1n Tâm Hòa k� t� ngày 20/05/2014 theo nguy�n v�ng 
cá nhân; b�u Bà Tr�n Th� Phương gi� ch�c v  Thành viên H�QT Công ty k� t� ngày 
03/10/2014 thay cho Ông Nguy1n Tâm Hòa �ã t� nhi�m; 

- L�a ch�n �ơn v� ki�m toán Báo cáo tài chính 06 tháng ��u n�m 2014 và Báo 
cáo tài chính n�m 2014 là �ơn v� Công ty TNHH Ernst & Young Vi�t Nam; 
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Cùng m�t s� chính sách ch� ��o khác. 

b) Tình hình th�c hi�n so v�i k� ho�ch   

Th�c hi�n các ch� tiêu ch� y�u trong n�m 2014 như sau : 

	vt: 1000 � 

Stt Ch� tiêu 
K� ho�ch 

2014 
Th�c hi�n 

2014 
T� l� 

% 

1 
�i�n thương ph'm nhà máy Ia �r�ng 1 
(Kwh) 

3.325.000 3.280.941 98,7 

2 T�ng doanh thu  36.515.071 36.438.995 99,8 

3 T�ng chi phí 2.949.760 3.722.721 126,2 

4 L�i nhu�n trư�c thu� 33.565.311 32.716.274 97,5 

5 Thu� thu nh�p DN 170.956 107.423 62,8 

6 L�i nhu�n sau thu� 33.394.355 32.608.851 97,6 

7 Trích l�p các qu,  197.928 309.552 156,4 

 - Qu� ��u t� PT (thu� mi�n gi�m) 30.956 146.508 473,3 

 - Qu� khen th��ng 0,5% LNST 166.972 163.044 97,6 

8 L�i nhu�n sau thu� và sau trích qu, 33.196.427 32.299.299 97,3 

9 L�i nhu�n còn l�i n�m trư�c 1.154.560 1.154.560  

10 T�ng l�i nhu�n  34.350.988 33.453.859 97,4 

11 L�i nhu�n / cp lưu hành 1.542 1.501  

12 C� t�c th�c hi�n  15% 15%  

13 S� ti	n �ã chi c� t�c n�m 2014 (15%)   33.424.477  

14 L�i nhu�n còn l�i  29.382  

 
 Theo K�t qu� trên, n�m 2014 Công ty chưa ��t các ch� tiêu doanh thu, l�i nhu�n 
nhưng m�c gi�m không nhi	u và v-n ��m b�o m�c chi tr� c� t�c �úng như k� ho�ch 
ban ��u. 

2. T� ch"c và nhân s� :  

Công ty CP ��u tư �i�n Tây Nguyên (TIC) là công ty c� ph�n hoàn toàn, nhưng 
xét v	 cơ c�u v�n thì là công ty con c�a Công ty c� ph�n �i�n Gia Lai (GEC) vì hi�n 
GEC chi�m gi� c� ph�n chi ph�i 59,13% v�n �i	u l� và là �ơn v� sáng l�p. 

B� máy qu�n lý t� ch�c theo mô hình nhóm chuyên viên, tinh g�n và �� kh� n�ng 
�áp �ng �ư�c nhi	u yêu c�u công vi�c c�a Công ty.  
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Lao ��ng tr�c ti�p là ��i ng) k, sư, k, thu�t và công nhân v�n hành t�i các nhà 
máy th�y �i�n có chuyên môn v�n hành và �� kh� n�ng n�m b�t công ngh� thi�t b� nhà 
máy, t� b�o dư!ng và s2a ch�a máy móc thi�t b�.  

Chính sách v	 t� ch�c và nhân s� c�a TIC là : G�n nh%, �� n�ng l�c và bi�t �ng 
d ng công ngh�. Công ty luôn t�o �i	u ki�n �� m�i CBCNV, ngư�i lao ��ng h�c t�p, 
ti�p c�n, c�p nh�t nh�ng ki�n th�c m�i nh�t trong công tác qu�n tr�, �ng d ng công 
ngh� thông tin, công ngh� �i�n t2 - t� ��ng �� ph c v  cho công vi�c. 

    a) Danh sách Ban �i!u hành  

• Ông Phan Thanh L�c 

              Ch� t�ch H�QT  

-  Sinh ngày : 03/8/1960 

- Quê quán: Giao Xuân, Giao Th�y, Nam ��nh. 

- Trình �� chuyên môn: ��i h�c Tài chính – K� toán. 

- ��a ch� thư�ng trú: 14 Sư V�n H�nh, Tp.Pleiku, Gia Lai 

- Ch�c v  hi�n nay: Phó T�ng giám ��c Công ty c� ph�n 
�i�n Gia Lai, Ch� t�ch H�QT công ty CP Ayun thư�ng; 
Ch� t�ch  H�QT Công ty CP th�y �i�n Kênh B�c 
Ayunh�,  ch� t�ch H�i �
ng qu�n tr� Công ty CP ��u tư 
�i�n Tây Nguyên 

- S� c� ph�n s� h�u  : 108.186 c� ph�n 

     Nh�ng ng��i có liên quan : 

* V�  : Nguy1n Th� �i	u  - S� h�u:   84.761 c� ph�n  

• Ông Hu.nh �oan 

     Giám ��c 

-    Sinh ngày: 27/3/1960 

- Quê quán: T�nh An, Sơn T�nh - Qu�ng Ngãi. 

- Trình �� chuyên môn: Trung c�p k� toán, C2 nhân qu�n 
tr� kinh doanh. 

- ��a ch� thư�ng trú: 189 Nguy1n Hu�, th� tr�n ��k �oa - 
Gia Lai. 

- Ch�c v  hi�n nay: Giám ��c, Thành viên H�i �
ng qu�n 
tr� TIC. 

- S� c� ph�n s� h�u  : 30.900 c� ph�n  

 Nh�ng ng��i có liên quan: 

Em : Hu(nh V�n Minh - S� h�u: 1.000 c� ph�n 
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• Ông Nguy/n Ti�n H�i 

  K� toán tr�0ng 

 

- Sinh ngày: 01/7/1984 

- Quê quán: Cát Trinh, Phù Cát - Bình ��nh. 

- Trình �� v�n hóa: 12/12 

- Trình �� chuyên môn: ��i h�c tài chính k� toán. 

- ��a ch� thư�ng trú: 91 Tôn Th�t Tùng, Tp.Pleiku, Gia 
Lai. 

- Ch�c v  hi�n nay: K� toán trư�ng TIC. 

 

 

b) Nh1ng thay ��i trong ban �i!u hành : Không. 

c) S� l��ng cán b�, nhân viên :  

T�ng s� lao ��ng hi�n nay trong công ty: 21 ngư�i. 

Chính sách lao ��ng c�a TIC là �	 cao ch�t lư�ng; có chuyên môn và kinh 
nghi�m, thích �ng v�i ��i m�i và �ng d ng công ngh�. Công ty g�n yêu c�u ch�t lư�ng 
v�i b�o ��m thu nh�p, áp d ng cơ ch� khuy�n khích và k, lu�t thông qua chính sách 
khen thư�ng.   

 Công ty áp d ng chính sách nâng cao thu nh�p g�n v�i hi�u qu� công vi�c �� kích 
thích ngư�i lao ��ng có �i	u ki�n g�n bó lâu dài v�i Công ty. 

Hi�n t�i, s� lao ��ng gián ti�p và b� máy �i	u hành t�i TIC có 10 ngư�i; lao ��ng 
tr�c ti�p thu�c l�c lư�ng k, sư, cán b� k, thu�t và v�n hành t�i nhà máy th�y �i�n.  

Ti	n lương ngư�i lao ��ng tr�c ti�p �ư�c tr� theo cơ ch� khoán s�n ph'm có 
thư�ng l)y ti�n ph�n vư�t ch� tiêu; lao ��ng gián ti�p �ư�c hư�ng lương theo quy ch� 
lương c�a Công ty. Hàng n�m công ty xem xét l�i m�c ti	n lương và nâng b�c lương 
cho ngư�i lao ��ng. 

Công ty xây d�ng chính sách khen thư�ng ��i v�i các cá nhân, t�p th� có thành 
tích �em l�i hi�u qu�. �
ng th�i c)ng áp d ng các quy ��nh ch� tài ��i v�i trư�ng h�p 
không hoàn thành t�t nhi�m v , gây �nh hư�ng ��n ho�t ��ng s�n xu�t, làm thi�t h�i 
��n l�i ích Công ty. 

Công ty ��m b�o th�c hi�n �� các ch� �� b�o hi�m xã h�i, b�o hi�m y t�, b�o 
hi�m thân th� cho cán b� công nhân viên, 100% ngư�i lao ��ng trong công ty �ư�c ký 
h�p �
ng dài h�n, tham gia t� ch�c công �oàn và các ch� �� phúc l�i khác theo quy 
��nh. 
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     B�ng 8: Ti!n l�2ng bình quân 

Ti!n l�2ng      
b/quân 

N�m 2012 N�m 2013 N�m 2014 
T� l� %   

2014/2012 
T� l� %   

2014/2013 

�
ng/ngư�i/tháng 7.000.000 7.200.000 8.000.000 114,3 111,1 

 

3. Tình hình �u t�, tình hình th�c hi�n các d� án :  

a) Các kho�n �u t� l�n:  

��u tư d� án: N�m 2014 tuy lãi su�t �ã gi�m v	 m�c bình thư�ng và tình hình 
kinh t� chung �ã có nhi	u tín hi�u kh�i s�c. Tuy nhiên do v-n �ang xem xét l�a ch�n 
d� án kh� thi nên chưa có d� án m�i nào �ư�c H�QT Công ty thông qua trong n�m 
2014. 

V	 ��u tư ng�n h�n: ��n 31/12/2014, Công ty �ã mua l�i c� phi�u c�a Công ty CP 
Kênh B�c - Ayun H� (GBC), n�m trên 62,22% v�n �i	u l�. �ây là kho�n ��u tư 
thương m�i ng�n, Công ty không tham gia công tác qu�n tr�.  

4. Tình hình tài chính  

           a) Tình hình tài chính : 

 

ST
T 

Ch� tiêu N�m 2013 N�m 2014 
% 

thay 
��i 

1 T�ng giá tr� tài s�n 255.958.464.448 259.023.186.055 101,1 

2 T�ng doanh thu  39.687.370.000 36.438.994.701 91,8 

3 L�i nhu�n trư�c thu� 29.440.363.000 32.716.273.556 111,1 

4 L�i nhu�n sau thu� 29.440.363.000 32.608.850.752 110,8 

5 Giá tr� c� phi�u trên s� sách 

T	ó: - C� phi�u qu� 

246.569.880.000 

26.791.024.482 

246.569.880.000 

26.791.024.482 
 

6 T� l� l�i nhu�n tr� c� t�c  13% 15% +2% 
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b) Các ch� tiêu tài chính ch� y�u   

 

ST
T 

Ch� tiêu N�m 2013 N�m 2014 
Thay 
��i 

1 H� s� kh� n�ng thanh toán  11,03 7,63  

 - H� s� thanh toán ng�n h�n  2,06 1,82  

 - H� s� thanh toán nhanh  2,05 1,81  

2 Ch� tiêu v	 cơ c�u     

 + H� s� n� /T�ng tài s�n 0,091 0,13  

 + H� s� N�/V�n ch� s� h�u  0,0997 0,15  

3 Ch� tiêu n�ng l�c ho�t ��ng    

 + Vòng quay hàng t
n kho  - -  

 + Doanh thu /T�ng tài s�n 0,1551 0,14  

4 Ch� tiêu v	 kh� n�ng sinh l�i    

 + H� s� l�i nhu�n sau thu� / 
Doanh thu  

0,742 0,89 
 

 + H� s� l�i nhu�n sau thu� / 
V�n ch� s� h�u 

0,1265 0,145 
 

 + H� s� l�i nhu�n sau thu� / 
T�ng tài s�n 

0,115 0,126 
 

 + H� s� l�i nhu�n t� ho�t ��ng 
kinh doanh / Doanh thu  

0,7418 0,8948 
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5. C2 c�u c� �ông, thay ��i v�n �u t� c�a ch� s0 h1u : 

a) C� phn :   

T�ng s� c� phi�u    : 24.656.988 c� phi�u 

S� c� phi�u �ang lưu hành  : 22.282.985 c� phi�u  

b) C2 c�u c� �ông  

Tính t�i th�i �i�m ch�t danh sách ngày 10/03/2015 

 
STT Danh m3c   S� l��ng   T� l�  % 

I T� ch"c 14.580.034 59,13 
1 Công ty CP �i�n Gia Lai  14.580.034 59,13 
II Cá nhân 7.702.951 31,24 
1 Trong nư�c  7.575.380 30,72 
2 Nư�c ngoài  127.571 0,52 

III C� phi�u qu4 2.374.003 9,63 

 T�ng c�ng 24.656.988 100 

 

Bi�u �� c2 c�u c� �ông th�i �i�m 10/03/2015 
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III. BÁO CÁO C,A BAN GIÁM �*C 

1. �ánh giá k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh  

SXKD c�a Công ty n�m 2014 d�a trên cơ s� nhà máy th�y �i�n Ia �r�ng 1 và 
thu nh�p tài chính (chia t� các nhà máy liên doanh), chưa tri�n khai ��u tư d� án m�i.  

- V	 s�n xu�t �i�n: Nhà máy Ia �r�ng 1 ��t x�p x� ch� tiêu SX (98%); các nhà 
máy TIC có liên doanh � c m Chư Prông ��t ch� tiêu SX; riêng các nhà máy H’Chan, 
H’Mun và �ak PiHao 2 thì s�n lư�ng gi�m so v�i KH và cùng k( n�m trư�c. 

- Th�i ti�t trong n�m có lư�ng mưa trung bình th�p làm gi�m s�n lư�ng �i�n, tuy 
nhiên không có hi�n tư�ng khô h�n gay g�t và bão l).  

- Tài chính Công ty luôn �n ��nh và ch� ��ng.  

• Phân ph�i l�i nhu�n sau thu� và m�c chi c� t�c n�m 2014:   

                                                                              	vt: ��ng 

- L�i nhu�n sau thu�  32.608.850.752 

  + Trích qu, ��u tư phát tri�n  146.507.480 

  + Trích qu, khen thư�ng và phúc l�i  163.044.254 

- L�i nhu�n gi� l�i n�m trư�c 1.154.560.760 

- T�ng l�i nhu�n  33.453.859778 

- C� t�c chi (15%) 33.424.477.500 

- L�i nhu�n còn l�i 29.382.278 

• C� t�c �ã chi tr� trong n�m như sau: 

Chi c� t�c ��t b&ng ti	n m+t  15%  : 33.424.477.500 �
ng 

Vi�c phân ph�i l�i nhu�n và chi c� t�c �ư�c th�c hi�n theo ch� �� tài chính hi�n 
hành và Ngh� quy�t �H�C� thư�ng niên n�m 2014. 

T�ng k�t n�m 2014, k�t qu� th�c hi�n có gi�m nhưng m�c gi�m không l�n, các 
ch� tiêu chính v	 doanh thu và l�i nhu�n ch� � m�c x�p x� v�i KH; c  th� như sau : 
                                                                                                               

Stt Các ch� tiêu  
KH n�m  

2014 
Th�c hi�n 

2014 
 %  
��t 

1 �i�n TP nhà máy Ia�r�ng 1 (Kwh) 3.325.000 3.280.941 98,7 

2 T�ng doanh thu (1000 �) 
- DT bán hàng hóa d�ch v�. 
- DT t� liên doanh (t/chính) 

- DT  khác 

   36.515.071 
3.330.071 

33.185.000 

- 

36.438.995 
3.186.867 

33.249.544 

2.584 

99,8 
95,7 

100,2 
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3 T�ng chi phí (1000 �) 2.949.760 3.722.721 126,2 

4 L�i nhu�n trư�c thu� (1000 �) 33.565.311 32.716.274 97,5 

5 Thu� TNDN (1000 �) 170.956 107.423 62,8 

6 L�i nhu�n sau thu� (1000 �) 33.394.355 32.608.851 97,6 

7 EPS cp �ang lưu hành (�/cp) 1.542 1.501  

• Ch� tiêu SL �in ch� tính ph�n công ty TIC s� h�u là nhà máy Ia 	r
ng 1. 

Không tính các nhà máy liên doanh.  

2. Tình hình tài chính  

a) Tình hình tài s�n:  

Tài s�n Công ty ch� y�u là tài s�n c� ��nh và kho�n ��u tư tài chính dài h�n (v�n 
góp liên doanh ��u tư các nhà máy th�y �i�n), tài s�n lưu ��ng không �áng k�. 

Các kho�n ph�i thu �	u là ng�n h�n và thu�c di�n thanh toán nhanh gi�a Công 
ty v�i Công ty CP �i�n Gia Lai (bên liên doanh) 

Công ty không có tài s�n x�u (ng�n h�n, dài h�n) c)ng như n� ph�i thu khó �òi.  

(Xin tra c�u Báo cáo tài chính n
m 2014 �ã ki�m toán) 

b) Tình hình n� ph�i tr�: 

Tính ��n th�i �i�m 31/12/2014, s� n� ph�i tr� c�a Công ty là 33.931.204.912 
�
ng, ch� y�u là các kho�n n� trong thanh toán ng�n h�n và c� t�c chưa tr� các c� 
�ông và liên doanh. 

Công ty không có n� vay, n� ph�i tr� x�u, không có chênh l�ch t� giá h�i �oái.  

(Xin tra c�u Báo cáo tài chính n
m 2014 �ã ki�m toán ph�n sau) 

 

3. Nh1ng c�i ti�n v! c2 c�u t� ch"c, chính sách, qu�n lý  

Do �i	u ki�n �+c thù, V�n phòng Công ty t� ch�c theo nhóm làm vi�c, g�n nh% có 
tính h�p tác linh ho�t, CNV �áp �ng �ư�c nhi	u công vi�c khác nhau c�a Công ty.  

Chính sách vi�c làm c�a Công ty là hi�u qu� g�n li	n v�i b�o ��m và nâng cao thu 
nh�p �� ngư�i lao ��ng có �i	u ki�n g�n bó lâu dài v�i Công ty. 

TIC khuy�n khích và t�o �i	u ki�n CBCNV h�c t�p, ti�p c�n, c�p nh�t nh�ng ki�n 
th�c m�i nh�t trong công vi�c, �+c bi�t là công tác qu�n tr� và �ng d ng công ngh� 
thông tin. M c tiêu trong công tác qu�n lý c�a Công ty là luôn thay ��i �� chuyên 
nghi�p trong ho�t ��ng và ti�p c�n v�i th�i ��i. 

3ng d ng r�ng rãi các phương ti�n Email, Website, các ph�n m	m ti�n ích làm 
công c  ch� y�u trong qu�n lý. 
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4. K� ho�ch phát tri�n trong t�2ng lai  

 V�i n�ng l�c SX hi�n có, l�i th� giá thành ��u tư các nhà máy th�p (14 t�/MW) và 
giá bán �i�n th� trư�ng �ang có chi	u hư�ng t�t hơn, tri�n v�ng doanh thu và l�i nhu�n 
TIC t� n�m 2015 tr� �i s0 �ư�c luôn b�o ��m � m�c cao. 

 V�i chi	u hư�ng tình hình kinh t� trong nư�c n�m 2015 có nhi	u d�u hi�u ph c 
h
i, TIC s0 kh�i ��ng l�i quá trình ��u tư, trư�c m�t là xem xét tìm ki�m các cơ h�i 
��u tư kh� thi trong l*nh v�c th�y �i�n.  

IV. �ÁNH GIÁ C,A H'I �$NG QU(N TR) 

1. �ánh giá c�a H�i ��ng qu�n tr� v! các m5t ho�t ��ng c�a Công ty 

K�t thúc n�m tài chính 2014, tình hình s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty ��t k�t 
qu� như sau :  
                                                                                                            

Stt Các ch� tiêu 
KH n�m 

2014 
Th�c hi�n 

2014 
% hoàn 
thành 

1 �i�n thương ph'm (Kwh) 3.325.000 3.280.941 98,7 

2 T�ng doanh thu (1000 �) 36.515.071 36.438.995 99,8 

3 T�ng chi phí (1000 �
ng) 2.949.760 3.722.721 126,2 

4 L�i nhu�n trư�c thu� (1000 �) 33.565.311 32.716.274 97,5 

5 Thu� TNDN (1000 �) 17.956 107.423 62,8 

6 L�i nhu�n sau thu� (1000 �) 33.394.355 32.608.851 97,6 

7 C� t�c th�c hi�n (%) 15 15 100 

  

N�m 2014 Công ty chưa ��t các ch� tiêu doanh thu, l�i nhu�n nhưng m�c gi�m 
không nhi	u và v-n ��m b�o m�c chi tr� c� t�c �úng như k� ho�ch ban ��u. 

2. �ánh giá c�a H�i ��ng qu�n tr� v! ho�t ��ng c�a ban Giám ��c Công ty 

T�ng k�t n�m 2014, Giám ��c Công ty �ã hoàn thành nhi�m v  trong th�c hi�n 
�i	u hành các ho�t ��ng SXKD c�a Công ty.  

Ban �i	u hành �ã tri�n khai th�c hi�n t�t n�i dung các Ngh� quy�t �H�C�, 
Ngh� quy�t c�a H�QT; tham mưu báo cáo và trình H�QT xem xét , phê duy�t các ch� 
trương k�p th�i �úng ch� ��.  
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Giám ��c Công ty c)ng là thành viên H�QT nên ch� �� báo cáo �ư�c th�c hi�n 
thư�ng xuyên cho H�QT và các cơ quan qu�n lý nhà nư�c. 

3. Các k� ho�ch, ��nh h��ng c�a H�i ��ng qu�n tr�  

V�i nh�n ��nh n�m 2015 tình hình v* mô thu�n l�i; H�i �
ng qu�n tr� s0 xem xét 
các cơ h�i trong vi�c tham gia ��u tư d� án th�y �i�n m�i và ��u tư tài chính. 

�� Công ty t�ng trư�ng, vi�c ti�p t c ��u tư m�i là �i	u c�n thi�t nhưng không 
�� �nh hư�ng ��n ngu
n v�n kinh doanh bình thư�ng c�a Công ty. 

Ti�p t c xem xét các d� án th�y �i�n có tính kh� thi cao. Các d� án th�y �i�n 
này �	u n&m trong danh m c ��u tư c�a các Công ty con tr�c thu�c Công ty �i�n Gia 
Lai (GEC).  

��nh hư�ng K� ho�ch ��u tư t� n�m 2015 – 2020 như sau: 

 

Các ngu
n �ư�c d� ki�n s0 �ư�c s2 d ng �� ��u tư là ngu
n v�n t� có g
m: v�n 
��u tư hoàn l�i, qu, ��u tư phát tri�n, v�n khác …  

TIC có nh�ng nhà máy th�y �i�n �ã ��u tư v�i giá thành th�p, �ây là l�i th� cơ 
b�n. V�i xu hư�ng giá �i�n �ang ti�n ��n th� trư�ng c�nh tranh, tri�n v�ng doanh thu 
và l�i nhu�n TIC s0 t�ng trư�ng cao.  

Stt D� án Công 
su�t 

(MW) 

V�n 
ch� s0 

h1u 
 

D� ki�n KH �u t� góp v�n c�a TIC (t� �) 

  (t� �) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 C�ng 

1 Th�y �i�n Alin B1 50 450 5,76 12,24 18 9   45 

2 T� Alin B2 20 150  1,5 3 7,5 3  15 

3 T� Krông Pa 2 11 82,5 3,5 3,1 1,65    8,25 

4 C m �ak Lô 1,2,3 19 142,5 3,7 5 4,5 1,05   14,25 

5 T� Rào Tr�ng 3 & 4 30 225    6 7,5 9 22,5 

 T�ng c�ng 130 1050 12,96 21,84 27,15 23,55 10,5 9 105 
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H�i �
ng qu�n tr� Công ty c� ph�n ��u tư �i�n Tây Nguyên luôn kiên ��nh 
nguyên t�c “vì quy	n l�i cao nh�t c�a c� �ông và ch�u trách nhi�m cao nh�t trư�c c� 
�ông trong m�i m+t ho�t ��ng c�a Công ty”. Bên c�nh �ó, H�QT c)ng s0 �'y m�nh s� 
ph�i h�p hài hòa m�i quan h� l�i ích gi�a c� �ông, ngư�i lao ��ng, xã h�i và chính 
quy	n ��a phương, t� �ó làm cho công tác qu�n tr� Công ty luôn ��t hi�u qu� cao nh�t. 

 

V . QU(N TR) CÔNG TY  

1. H�i ��ng qu�n tr� 

a) Thành viên và cơ c�u c�a H�i �
ng qu�n tr� :  

H�i �
ng qu�n tr� TIC có 5 thành viên, trong �ó có 4 thành viên thu�c �ơn v� c� 
�ông chi ph�i (GEC) và 1 thành viên là c� �ông bên ngoài. Các thành viên trong H�QT 
�	u có trình �� qu�n lý và n�m gi� s� c� ph�n l�n, có l�i ích g�n li	n v�i công ty. 

Trong n�m 2014 có 01 thành viên t� nhi�m là ông Nguy1n Tâm Hòa và H�i �
ng 
qu�n tr� �ã nh�t trí b�u Bà Tr�n Th� Phương lên thay. 
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TÓM T6T LÝ L)CH C,A H'I �$NG QU(N TR)  

 1. Ông Phan Thanh L�c 

   Ch� t�ch H�QT  

-  Sinh ngày : 03/8/1960 

- Quê quán: Giao Xuân, Giao Th�y, Nam ��nh. 

- Trình �� chuyên môn: ��i h�c Tài chính – 
K� toán. 

- ��a ch� thư�ng trú: 14 Sư V�n H�nh, 
Tp.Pleiku, Gia Lai 

- Ch�c v  hi�n nay: Phó T�ng giám ��c Công 
ty c� ph�n �i�n Gia Lai, Ch� t�ch H�QT công 
ty CP Ayun thư�ng; Ch� t�ch  H�QT Công ty 
CP th�y �i�n Kênh B�c Ayunh�,  ch� t�ch H�i 
�
ng qu�n tr� Công ty CP ��u tư �i�n Tây 
Nguyên 

- S� c� ph�n s� h�u  : 108.186 c� ph�n 

   * Nh�ng ng��i có liên quan: V�: Nguy1n 
Th� �i	u  - S� h�u: 84.761 c� ph�n.            

               

   2. Ông HU7NH �OAN 

   Thành viên H�QT - Giám ��c   

- Sinh ngày: 27/3/1960 

- Quê quán: T�nh An, Sơn T�nh - Qu�ng Ngãi. 

- Trình �� chuyên môn: Trung c�p k� toán, C2 
nhân qu�n tr� kinh doanh. 

- ��a ch� thư�ng trú: 189 Nguy1n Hu�, th� tr�n 
��k �oa - Gia Lai. 

- Ch�c v  hi�n nay: Giám ��c �i	u hành, 
Thành viên H�i �
ng qu�n tr� TIC. 

- S� c� ph�n s� h�u : 30.900 c� ph�n  

* Nh�ng ng��i có liên quan: Em: Hu(nh V�n 
Minh – s� h�u 1000 c� ph�n. 
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3. Ông LÊ V-N MINH    

    Thành viên H�QT 

- Sinh n�m     : 1984 
- Dân t�c        : Kinh   

- Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

- Quê quán      : Thanh Hóa. 

- Trình �� CM : C2 nhân kinh t� . 

- ��a ch� thư�ng trú: 20/2 Lý T� Tr�ng, 
Phư�ng Tây Sơn, Tp Pleiku, Gia Lai. 

- Ch�c v  hi�n nay: Giám ��c Công ty TNHH 
MTV Xây d�ng & BTLT Gia Lai; Thành viên 
H�QT Công ty CP ��u tư �i�n Tây Nguyên 

-  Ông Lê V�n Minh là ngư�i �ư�c Công ty CP 
�i�n Gia Lai (GEC) �	 c2 và �ư�c b�u gi� 
ch�c v  Thành viên H�QT TIC k� t� ngày 
18/4/2013. 
 

 

 

4. Ông NGUY8N V-N GIANG  

        Thành viên H�QT 

-  Sinh ngày : 02/10/1959  

-  Quê quán : Nghi L�c, Ngh� An  

-  Trình �� chuyên môn: K, sư ch� t�o máy 

-  ��a ch� thư�ng trú: D1/22 K�T Nam Th�ng Long, 
Qu�n Tây H
, Tp. Hà N�i. 

-  Ch�c v  hi�n nay : Phó t�ng Giám ��c Công ty CP ch� 
t�o thi�t b� �i�n - �ông Anh - Hà N�i ; thành viên H�QT 
TIC 

-   S� c� ph�n s� h�u:   187.334 c� ph�n 
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     5. Bà TR�N TH) PH	#NG  

        Thành viên H�QT 

 

  - Sinh ngày : 26/11/1978 

  - Quê quán : Ph� An, ��c Ph�, Qu�ng Ngãi 

  - Trình �� chuyên môn:  ��i h�c tài chính – 
K� toán 

  - ��a ch� thư�ng trú: 39 Th�ng Nh�t,Tp. 
Pleiku, Gia Lai 

   - Ch�c v  công tác hi�n nay: K� toán trư�ng, 
trư�ng phòng Tài chính – K� toán  Công ty CP 
�i�n Gia Lai; Thành viên H�QT Công ty c� 
ph�n ��u tư �i�n Tây Nguyên. 

 * Bà Tr�n Th� Phương �ư�c c� �ông l�n Công 
ty CP �i�n Gia Lai �	 c2 và �ư�c b�u gi� ch�c 
v  Thành viên H�i �
ng qu�n tr� Công ty CP 
��u tư �i�n Tây Nguyên k� t� ngày 
03/10/2014. 

 

 

b) Các ti	u ban thu�c H�i ��ng qu�n tr� : �� phù h�p v�i mô hình công ty, 
H�QT không thành l�p các ti�u ban mà phân công cho các thành viên H�i �
ng qu�n 
tr� ��c l�p ph  trách t�ng l*nh v�c trong Công ty.  

c) Ho�t ��ng c�a H�QT  

H�QT ch�u trách nhi�m trư�c ��i h�i �
ng c� �ông trong vi�c qu�n tr� Công ty 
theo quy ��nh c�a Pháp lu�t và �i	u l� công ty.  

Trên cơ s� m c tiêu chi�n lư�c c�a Công ty; t�p th� H�QT �ưa ra nh�ng ch� 
trương, ��nh hư�ng phù h�p và �ư�c c  th� hóa hàng n�m thông qua các ch� tiêu nhi�m 
v  �ư�c xác ��nh theo Ngh� quy�t �H�C�, �
ng th�i ch� ��o và giám sát Ban �i	u 
hành Công ty th�c hi�n nhi�m v  �	 ra. 

Trong n�m 2014, H�QT �ã thư�ng xuyên theo dõi, n�m b�t tình hình ho�t ��ng 
SXKD c�a Công ty và �ã �ưa ra nh�ng ch� trương �i	u ch�nh k�p th�i và có hi�u qu� 
�ã giúp Công ty gi�m thi�u nhi	u áp l�c và r�i ro;  

H�QT có các cu�c h�p ��nh k( và b�t thư�ng �� �ưa ra nh�ng ch� trương v	 
�i	u ch�nh k� ho�ch ��u tư các d� án, góp ý k� ho�ch kinh doanh, c�u trúc v�n & 
ngu
n v�n ��u tư...  

• K� ho�ch �� t�ng c��ng hi�u qu� trong ho�t ��ng qu�n tr� công ty  
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H�i �
ng qu�n tr�, Ban Ki�m soát, Ban Giám ��c sau �ây g�i chung là Ban �i�u 
hành. �oàn k�t, h�p tác, chuyên nghi�p là phương châm c�a Ban �i	u hành TIC; Ho�t 
��ng c�a H�i �
ng qu�n tr�, Ban Ki�m soát và Ban Giám ��c luôn có s� ph�i h�p g�n 
k�t.  

T�ng thành viên H�QT, BKS �ư�c phân công ph  trách theo dõi t�ng l*nh v�c 
c�a Công ty và có báo cáo trong các cu�c h�p.  

Ngoài các cu�c h�p, Ban �i	u hành TIC thư�ng xuyên th�c hi�n trao ��i thông 
tin công vi�c thông qua Email, qua �i�n tho�i, nh&m �ưa ra nh�ng ch� trương chính 
sách nhanh chóng và k�p th�i nh�t �� gi�i quy�t các v�n �	 có yêu c�u th�i gian. 

Trong n�m 2014 H�QT �ã t� ch�c 7 phiên h�p �� thông qua các v�n �	 liên quan 
��n công tác qu�n tr� Công ty. Các ngh� quy�t c�a H�i �
ng qu�n tr� luôn k�p th�i và 
phù h�p tình hình th�c t� c�a Công ty, c  th� như sau :  

- Th�ng nh�t thông qua vi�c ký k�t các h�p �
ng, giao d�ch có giá tr� nh# hơn 
50% t�ng giá tr� tài s�n c�a Công ty v�i các Công ty và Ngư�i có liên quan; 

- Thông qua báo cáo k�t qu� s�n xu�t kinh doanh n�m 2013 ; K� ho�ch n�m 2014; 

- Thông qua n�i dung d� ki�n �H�C� thư�ng niên n�m 2014; 

- Th�ng nh�t th�c hi�n vi�c chi tr� c� t�c b&ng ti	n ��t 2 n�m 2013 c�a Công ty; 

- Th�ng nh�t ch� trương mua c� phi�u c�a Công ty CP Th�y �i�n Kênh B�c – 
Ayun H� (GBC) �� ��u tư trong ng�n h�n; 

- Th�ng nh�t vi�c thôi nhi�m ch�c danh Thành viên H�i �
ng qu�n tr� nhi�m k( 
2010 – 2015 ��i v�i Ông Nguy1n Tâm Hòa k� t� ngày 20/05/2014 theo nguy�n 
v�ng cá nhân; 

- Th�ng nh�t vi�c l�a ch�n �ơn v� ki�m toán Báo cáo tài chính 06 tháng ��u n�m 
2014 và Báo cáo tài chính n�m 2014 là �ơn v� Công ty TNHH Ernst & Young 
Vi�t Nam; 

- Th�ng nh�t b�u Bà Tr�n Th� Phương gi� ch�c v  Thành viên H�QT Công ty k� 
t� ngày 03/10/2014 thay cho Ông Nguy1n Tâm Hòa �ã t� nhi�m; 

- Th�ng nh�t thông qua báo cáo c�a Ban �i	u hành v	 k�t qu� s�n xu�t kinh doanh 
9 tháng n�m 2014; 

- Th�ng nh�t vi�c phê duy�t ch� trương ký h�p �
ng tư v�n v�i Công ty c� ph�n 
�i�n Gia Lai v�i vai trò là Nhà tư v�n cho Công ty theo h�p �
ng cung c�p d�ch 
v  tư v�n ho�t ��ng.; 

- Th�ng nh�t thông qua báo cáo k�t qu� s�n xu�t kinh doanh 11 tháng n�m 2014 
và  chi tr� c� t�c b&ng ti	n n�m 2014, t� l� 15%. 
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Ngoài ra H�QT c)ng �ã có các ch� trương, quy�t ��nh x2 lý các v�n �	 phát 
sinh thu�c th'm quy	n theo �	 ngh� c�a Giám ��c công ty, thư�ng xuyên ch� ��o, �ôn 
��c Giám ��c công ty th�c hi�n ngh� quy�t c�a H�QT và giám sát các ho�t ��ng �i	u 
hành c�a Giám ��c Công ty. 

Trong quá trình ho�t ��ng, H�QT �ã th�c hi�n nghiêm túc �i	u l� Công ty và 
ngh� quy�t c�a �H�C�, quy ch� ho�t ��ng c�a H�QT và th�c hi�n �úng nguyên t�c 
qu�n tr� Công ty ��m b�o Công ty ho�t ��ng theo �úng khuôn kh� c�a pháp lu�t. 

2. Ban ki�m soát  

a- Thành viên và c2 c�u c�a Ban ki�m soát  

Ban ki�m soát Công ty g
m có 03 ngư�i, 01 trư�ng ban và 02 thành viên. Có 
trình �� k� toán qu�n tr� theo dõi, ki�m tra, giám sát các ho�t ��ng c�a Công ty.  

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KI+M SOÁT   

     1. Ông L�u M�nh Th"c    

      Tr�0ng Ban Ki�m soát 

 

       

- Sinh ngày       : 01/7/1983 

- Quê quán       : Lâm �
ng 

- Trình �� chuyên môn: C2 nhân kinh t� - CN 
K� toán ki�m toán. 

- ��a ch� thư�ng trú : S� nhà 123, Thôn 9, Hòa 
Ninh, Di Linh, Lâm �
ng. 

- Ch�c v  công tác hi�n nay: Phó phòng ki�m 
toán n�i b� - Công ty c� ph�n Thành Thành 
Công; Trư�ng ban ki�m soát Công ty CP �i�n 
Gia Lai, Công ty CP th�y �i�n Gia Lai ; Trư�ng 
ban ki�m soát Công ty c� ph�n ��u tư �i�n Tây 
Nguyên. 
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 2. Ông Bùi T�n Kh�i 

        Thành viên Ban ki�m soát 

 

- Sinh ngày       : 03/02/1982 

- Quê quán       : Phú Yên 

- Trình �� chuyên môn :  C2 nhân Kinh t� 

-  ��a ch� thư�ng trú : Tuy Hòa, Phú Yên. 

- Ch�c v  công tác hi�n nay: Chuyên viên Công ty 
CP Thành Thành Công; Trư�ng ban ki�m soát 
Công ty CP Ayun Thư�ng; Thành viên Ban ki�m 
soát Công ty CP ��u tư �i�n Tây Nguyên. 

 

 

 

 

 

 

 3. Ông Nguy/n Bá �ài 

   Thành viên Ban ki�m soát 

 

- Sinh ngày : 01/01/1977 

- Quê quán : Phù Cát, Bình ��nh 

- Trình �� chuyên môn :  C2 nhân Kinh t� 

- ��a ch� thư�ng trú : 51 Nguy1n Th� Minh Khai, 
Tp.Pleiku, t�nh Gia Lai 

- Ch�c v  công tác hi�n nay:  Chuyên viên – 
Phòng ki�m toán n�i b� Công ty c� ph�n �i�n Gia 
Lai; thành viên Ban ki�m soát Công ty CP ��u tư 
�i�n Tây Nguyên. 
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b- Ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát  

Ban ki�m soát th�c hi�n giám sát H�QT và Ban Giám ��c trong vi�c qu�n lý và 
�i	u hành Công ty; ch�u trách nhi�m trư�c ��i h�i �
ng c� �ông trong vi�c th�c hi�n 
các nhi�m v  �ư�c giao. 

Trong n�m, Ban Ki�m soát xem xét k� ho�ch chi phí,  ki�m tra quy trình th�c 
hi�n ch� �� tài chính nh&m phòng tránh nh�ng r�i ro th�t thoát trong công tác qu�n lý; 
Th'm ��nh tính h�p lý & chính xác các báo cáo tình hình kinh doanh, các báo cáo c�a 
H�i �
ng qu�n tr�. 

 Ph�i h�p v�i Ki�m toán ��c l�p, ki�m soát Công ty xem xét, th'm ��nh báo cáo 
tài chính n�m làm cơ s� �� trình báo cáo ��i h�i �
ng c� �ông t�i cu�c h�p thư�ng 
niên. 

 
3. Các giao d�ch, thù lao và các kho�n l�i ích c�a H�i ��ng qu�n tr�, Ban 

Giám ��c và Ban ki�m soát : 

 a- L�2ng, th�0ng, thù lao, các kho�n l�i ích :  

 
 

Stt H  và tên Ch"c v3 Thù lao   
2014 (�) 

L�2ng  
2014 (�) 

Th�0ng 
2014 (�) 

T�ng c�ng 

I H�i ��ng qu�n tr�   199.250.000 211.346.000 140.000.000 550.596.000 

1 Phan Thanh L�c Ch� t�ch 58.500.000  40.000.000 98.500.000 

2 Hu(nh �oan 
TV kiêm 
Giám ��c 

39.000.000 211.346.000 40.000.000 290.346.000 

3 Nguy1n V�n 

Giang 
Thành viên 39.000.000  20.000.000 59.000.000 

4 Nguy1n Tâm Hòa " 14.000.000  20.000.000 34.000.000 

5 Lê V�n Minh " 39.000.000  20.000.000 59.000.000 

6 Tr�n Th� Phương  9.750.000   9.750.000 

II Ban ki�m soát   70.200.000 - 36.000.000 106.200.000 

1 Lưu M�nh Th�c Trư�ng ban 39.000.000  20.000.000 59.000.000 

2 Bùi T�n Kh�i  Thành viên 15.600.000  8.000.000 23.600.000 

3 Nguy1n Bá �ài Thành viên 15.600.000  8.000.000 23.600.000 



 

TIC: �n ��nh - Phát tri�n - H�i nh�p 

 
 

Báo cáo th��ng niên 2014                     Trang   36 

 

b- Giao d�ch c� phi�u c�a c� �ông n�i b�  

Stt Ng��i / T� ch"c 
th�c hi�n giao d�ch 

S� c� phi�u s0 h1u 
�u k. 

S� c� phi�u s0 h1u 
cu�i k. Lý do 

t�ng 
/gi�m S� c� phi�u T� l� S� c� phi�u T� l� 

1 Công ty CP �i�n Gia Lai 14.508.564 58,84% 14.580.034 59,13% mua 

  
Trong n�m 2014, Công ty CP �i�n Gia Lai �ã ��ng ký mua 2.000.000 c� phi�u 

TIC. Qua th�i gian th�c hi�n t� 16/12/2014 ��n 14/01/2015 �ã mua thêm 71.470 c� 
ph�n. Tính ��n ngày ch�t danh sách c� �ông 10/03/2015 s� c� ph�n Công ty CP �i�n 
Gia Lai n�m gi� là 14.580.034 c� ph�n.  

c- Giao d�ch H�p ��ng ho5c v�i c� �ông n�i b� :  

Trong n�m Công ty có ký v�i c� �ông Công ty CP �i�n Gia Lai h�p �
ng s� 
104/2014/H�TV/GEC-TIC ngày 03/10/2014 Vv H�p ��ng cung c�p d�ch v� t�  v�n 

qu�n lý doanh nghip. Theo h�p �
ng này, Công ty c� ph�n �i�n Gia Lai v�i vai trò là 
Nhà tư v�n cho Công ty theo h�p �
ng cung c�p d�ch v  tư v�n ho�t ��ng; 

         d- Các giao d�ch khác  

 Ngày 21/04/2014 H�i �
ng qu�n tr� th�ng nh�t ch� trương �� Công ty mua c� 
phi�u c�a Công ty Kênh B�c - Ayun H� (GBC) trong ng�n h�n. H�p �
ng �ư�c ký 
ngày 29 tháng 04 n�m 2014 gi�a Công ty v�i Công ty CP Ayun Thư�ng Vv Công ty 
CP Ayun Thư�ng (GAC) �
ng ý chuy�n như�ng l�i cho TIC s� c� ph�n GBC mà GAC 
�ang s� h�u. 

   e- Vi�c th�c hi�n các quy ��nh v! qu�n tr� Công ty :  

H�i �
ng qu�n tr� hi�n chưa có ch�ng ch� �ào ��o v	 qu�n tr� Công ty. 

T� n�m 2013 Công ty �ã l�p danh sách H�QT,BKS, Thư ký, ngư�i ph  trách 
CBTT ��ng ký h�c l�p qu�n tr� Công ty ��i chúng do Trung tâm nghiên c�u khoa h�c 
và �ào t�o ch�ng khoán - 4y ban ch�ng khoán Nhà nư�c tri�u t�p vào ngày 28-
29/11/2013 nhưng do không �� h�c viên nên Trung tâm �ã h�y l�p. 

Trong n�m 2015 này, d� ki�n có k� ho�ch h�p �
ng m�i Trung tâm �ào t�o 
UBCK vào �� m� l�p �ào t�o Qu�n tr� Công ty t�i Gia Lai.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính c�a Công ty �ư�c l�p theo quý, n�m v�i s� ph�n ánh ��y �� 
trung th�c. Công ty công b� thông tin BCTC theo quy ��nh ��i v�i Công ty niêm y�t. 
Báo cáo tài chính n�m 2014 �ã �ư�c ki�m toán b�i ki�m toán ��c l�p.  

 

 1. Ki�m toán ��c l�p 

��n v� ki	m toán ��c l�p và ý ki�n  

Công ty TNHH Ernst & Young Vi�t Nam   

��a ch�  : T�ng 28, tòa nhà Bitexco, s� 02 �ư�ng H�i Tri	u, qu�n 1 – Tp. 
H
 Chí Minh. 

�i�n tho�i  :  084 8 38245252  Fax : 084 38245250 

Website  : ey.com 

 

PH� L�C : BÁO CÁO KI+M TOÁN4 

 

 
S� tham chi�u:61121146/17146928 
 
BÁO CÁO KI+M TOÁN �'C L9P 
 
Kính g:i: Quý C� �ông c�a Công ty C� phn �u t� �i�n Tây Nguyên 
 
Chúng tôi �ã ki�m toán báo cáo tài chính kèm theo c�a Công ty C� ph�n ��u tư �i�n Tây Nguyên 
(“Công ty”) �ư�c l�p ngày 19 tháng 3 n�m 2015 và �ư�c trình bày t� trang 6 ��n trang 29,bao 
g
m b�ng cân ��i k� toánvào ngày 31 tháng 12 n�m 2014, báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh 
doanhvà báo cáo lưu chuy�n ti	n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngàyvà các thuy�t minh báo 
cáo tài chính �i kèm.  
 
Trách nhi�m c�a Giám ��c  
 
Giám ��c ch�u trách nhi�m v	 vi�c l�p và trình bày trung th�c và h�p lý báo cáo tài chính c�a 
Công ty theo các Chu'n m�c k� toán Vi�t Nam, Ch� �� k� toán doanh nghi�p Vi�t Nam và các 
quy ��nh pháp lý có liên quan ��n vi�c l�p và trình bày báo cáo tài chính và ch�u trách nhi�m v	 
ki�m soát n�i b� mà Giám ��c xác ��nh là c�n thi�t �� ��m b�o cho vi�c l�p và trình bày báo cáo 
tài chính không có sai sót tr�ng y�u do gian l�n ho+c nh�m l-n. 
 
Trách nhi�m c�a Ki	m toán viên 
 
Trách nhi�m c�a chúng tôi là �ưa ra ý ki�n v	 báo cáo tài chính d�a trên k�t qu� c�a cu�c ki�m 
toán. Chúng tôi �ã ti�n hành ki�m toán theo các Chu'n m�c ki�m toán Vi�t Nam. Các chu'n m�c 
này yêu c�u chúng tôi tuân th� chu'n m�c và các quy ��nh v	 ��o ��c ngh	 nghi�p, l�p k� ho�ch 
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và th�c hi�n cu�c ki�m toán �� ��t �ư�c s� ��m b�o h�p lý v	 vi�c li�u báo cáo tài chính c�a 
Công ty có còn sai sót tr�ng y�u hay không. 
 
Công vi�c ki�m toán bao g
m th�c hi�n các th� t c nh&m thu th�p các b&ng ch�ng ki�m toán v	 
các s� li�u và thuy�t minh trên báo cáo tài chính. Các th� t c ki�m toán �ư�c l�a ch�n d�a trên 
xét �oán c�a ki�m toán viên, bao g
m �ánh giá r�i ro có sai sót tr�ng y�u trong báo cáo tài chính 
do gian l�n ho+c nh�m l-n. Khi th�c hi�n �ánh giá các r�i ro này, ki�m toán viên �ã xem xét ki�m 
soát n�i b� c�a Công ty liên quan ��n vi�c l�p và trình bày báo cáo tài chính trung th�c, h�p lý 
nh&m thi�t k� các th� t c ki�m toán phù h�p v�i tình hình th�c t�, tuy nhiên không nh&m m c 
�ích �ưa ra ý ki�n v	 hi�u qu� c�a ki�m soát n�i b� c�a Công ty. Công vi�c ki�m toán c)ng bao 
g
m �ánh giá tính thích h�p c�a các chính sách k� toán �ư�c áp d ng và tính h�p lý c�a các ư�c 
tính k� toán c�a Giám ��c c)ng như �ánh giá vi�c trình bày t�ng th� báo cáo tài chính. 
 
Chúng tôi tin tư�ng r&ng các b&ng ch�ng ki�m toán mà chúng tôi �ã thu th�p �ư�c là ��y �� và 
thích h�p �� làm cơ s� cho ý ki�n ki�m toán c�a chúng tôi. 
 
Ý ki�n c�a Ki	m toán viên 
 
Theo ý ki�n c�a chúng tôi, báo cáo tài chính �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý, trên các khía c�nh 
tr�ng y�u, tình hình tài chính c�a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n�m 2014, c)ng như k�t qu� ho�t 
��ng kinh doanh và tình hình lưu chuy�n ti	n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày, phù h�p 
v�i các Chu'n m�c k� toán Vi�t Nam, Ch� �� k� toán doanh nghi�p Vi�t Nam và các quy ��nh 
pháp lý có liên quan ��n vi�c l�p và trình bày báo cáo tài chính. 
 
V�n �� khác 
 
Báo cáo tài chính c�a Công ty cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2013 �ã �ư�c 
ki�m toán b�i m�t doanh nghi�p ki�m toán khác và �ưa ra ý ki�n ch�p nh�n toàn ph�n ��i v�i báo 
cáo tài chính �ó vào ngày 27 tháng 3 n�m 2014. 
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Công ty c� phn �u t� �i�n Tây Nguyên              B01-DN 
 
B(NG CÂN �*I K; TOÁN 
Vào ngày 31 tháng 12 n�m 2014 
                                           VND 

Mã  
s� TÀI S�N 

Thuy�t 
minh S� cu�i n�m S� ��u n�m 

     
100 A. TÀI S(N NG6N H&N  61.680.756.502 47.719.569.177 

    
110 I. Ti�n và các kho�n t��ng ���ng 

ti�n 4 362.166.690 803.188.782 
111 1. Ti	n  162.166.690 443.188.782 
112 2. Các kho�n tương �ương ti	n  200.000.000 360.000.000 

    
  120 II. Các kho�n ��u t� tài chính ng�n 

h�n 5 17.358.493.666 11.000.000.000 
121 1. ��u tư ng�n h�n  18.080.000.000 11.000.000.000 
129 2. D� phòng gi�m giá ��u tư ng�n 

h�n  (721.506.334) - 
    

130 III.   Các kho�n ph�i thu ng�n h�n  43.793.579.433 35.640.544.156 
131 1. Ph�i thu khách hàng 6 318.762.685 194.624.125 
132 2. Tr� trư�c cho ngư�i bán  - 22.000.000 
135 3. Các kho�n ph�i thu khác 7 43.474.816.748 35.423.920.031 

    
140 IV.  Hàng t�n kho  156.526.358 183.543.192 
141 1. Hàng t
n kho 8 156.526.358 183.543.192 

     
150 V. Tài s�n ng�n h�n khác  9.990.355 92.293.047 
151 1. Chi phí tr� trư�c ng�n h�n  - 6.690.906 
154 2. Thu� và các kho�n khác ph�i thu 

Nhà nư�c    9.990.355 53.102.141 
158 3. Tài s�n ng�n h�n khác  - 32.500.000 

     
200 B. TÀI S(N DÀI H&N  197.342.429.553 208.238.895.271 

     
220 I. Tài s�n c� ��nh  1.813.190.447 1.766.538.129 
221 1. Tài s�n c� ��nh h�u hình  9 1.771.940.447 1.721.538.129 
222  Nguyên giá  5.365.479.811 5.115.206.980 
223  Giá tr� kh�u hao l)y k�  (3.593.539.364) (3.393.668.851) 
227 2.    Tài s�n vô hình 10 41.250.000 - 
228        Nguyên giá  45.000.000 - 
229        Giá tr� hao mòn l)y k�  (3.750.000) - 
230 3. Chi phí xây d�ng cơ b�n d� dang  - 45.000.000 

     
250 II. Các kho�n ��u t� tài chính dài h�n  195.390.852.813 206.352.715.210 
258 1. ��u tư dài h�n khác 11 195.390.852.813 206.352.715.210 
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260 III.   Tài s�n dài h�n khác  138.386.293 119.641.932 
261 1. Chi phí tr� trư�c dài h�n  138.386.293 119.641.932 

     

270 T�NG C'NG TÀI S(N  259.023.186.055 255.958.464.448 
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Công ty c� phn �u t� �i�n Tây Nguyên              B01-DN 
 
B(NG CÂN �*I K; TOÁN (ti�p theo) 
Vào ngày 31 tháng 12 n�m 2014 

                                                                                                                                                 VND 

            

 
 
 
 
 

Mã s� NGU�N V�N 
Thuy�t 
minh S� cu�i n�m S� ��u n�m 

     
300 A. N< PH(I TR(  33.931.204.912 23.202.916.803 

     
310 I. N� ng�n h�n  33.931.204.912 23.202.916.803 
312 1. Ph�i tr� ngư�i bán  4.500.000 22.241.000 
314 2. Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà 

nư�c 12 65.789.730 12.861.588 
315 3. Ph�i tr� ngư�i lao ��ng  - 88.349.360 
316 4. Chi phí ph�i tr�  - 25.032.380 
319 5. Các kho�n ph�i tr�,  

ph�i n�p ng�n h�n khác 13 33.485.983.611 22.422.591.810 
323 6. Qu, khen thư�ng, phúc l�i  374.931.571 631.840.665 

     
400 B. V*N CH, S= H>U 14.1 225.091.981.143 232.755.547.645 

     
410 I. V�n ch� s� h�u  225.091.981.143 232.755.547.645 
411 1. V�n c� ph�n  246.569.880.000 246.569.880.000 
414 2. C� phi�u qu,  (26.791.024.482) (26.791.024.482) 
417 3. Qu, ��u tư phát tri�n  5.283.743.345 5.137.235.865 
420 4. L�i nhu�n sau thu� chưa phân 

ph�i  29.382.280 7.839.456.262 
     

440 T�NG C'NG NGU$N V*N  259.023.186.055 255.958.464.448 
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Công ty c� phn �u t� �i�n Tây Nguyên              B02-DN 
 
BÁO CÁO K;T QU( HO&T �'NG KINH DOANH 
Cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2014 

VND 

Mã  
s� CH� TIÊU 

Thuy�t 
minh N�m nay N�m tr� c 

     
10 1. Doanh thu thun v! bán hàng 15.1 3.186.867.075 2.753.043.171 

     
11 2. Giá v�n hàng bán  17 1.712.138.683 1.542.020.171 

     
20 3. L�i nhu�n g�p v! bán hàng   1.474.728.392 1.211.023.000 

     
21 4. Doanh thu ho�t ��ng tài chính 15.2 33.249.543.398 36.933.458.446 

     
22 5. Chi phí tài chính 16 721.506.334 7.676.570.854 

     
25 6. Chi phí qu�n lý doanh nghi�p 17 1.289.075.794 1.028.411.523 

     
30 7. L�i nhu�n thun t� ho�t ��ng KD  32.713.689.662 29.439.499.069 

     
31 8. Thu nh�p khác  2.584.228 869.040 

     
32 9. Chi phí khác  334 5.000 

     
40 10. L�i nhu�n khác  2.583.894 864.040 

     
50 11. T�ng l�i nhu�n tr��c thu�  32.716.273.556 29.440.363.109 

     
51 12. Chi phí thu� TNDN hi�n hành 18.1 107.422.804 - 

     
60 13. L�i nhu�n sau thu� TNDN  32.608.850.752 29.440.363.109 

     
70 14. Lãi c2 b�n và lãi suy gi�m trên c� 

phi�u (VND/ c� phi�u)    20 1.463 1.321 
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Công ty c� phn �u t� �i�n Tây Nguyên              B03-DN 
 
BÁO CÁO L	U CHUY+N TI?N T
 
Cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2014 
 

VND 

Mã 
s� CH� TIÊU 

Thuy�t
minh N�m nay N�m tr� c 

     
 I. L	U CHUY+N TI?N T@  

HO&T �'NG KINH DOANH    
01 Ti	n thu t� bán hàng  1.158.843.245 3.128.962.686 
02 Ti	n chi tr� cho ngư�i cung c�p  

hàng hóa, d�ch v   (458.675.572) (2.119.452.967) 
03 Ti	n chi tr� cho ngư�i lao ��ng  (1.239.063.469) (321.583.424) 
05 Ti	n chi n�p thu� thu nh�p doanh 

nghi�p 18.1 (65.544.006) (45.292.166) 
06 Ti	n thu khác t� ho�t ��ng  

kinh doanh  144.692.000 1.891.917.102 
07 Ti	n chi khác cho ho�t ��ng  

kinh doanh  (469.313.580) (632.216.787) 
     

20 Lưu chuy�n ti	n thu�n (s2 d ng vào) t� 
ho�t ��ng kinh doanh  (929.061.382) 1.902.334.444 

     
 II.  L	U CHUY+N TI?N T@  

HO&T �'NG ��U T	    
21 Ti	n chi �� mua s�m tài s�n  

c� ��nh 9 (250.272.831) (273.258.000) 
23 Ti	n chi cho vay  (12.600.000.000) (11.000.000.000) 
24 Ti	n thu h
i cho vay  11.120.000.000 - 
25 Ti	n chi ��u tư, góp v�n vào  

�ơn v� khác  (5.600.000.000) - 
27 Ti	n thu lãi, c� t�c và l�i nhu�n �ư�c 

chia  17.894.265.593 5.883.131.942 
     

30 L�u chuy�n ti!n thun t� (s: d3ng 
vào) ho�t ��ng �u t� 

 
10.563.992.762 (5.390.126.058) 

     
 III. L	U CHUY+N TI?N T@  

 HO&T �'NG TÀI CHÍNH 
 

  
36 C� t�c �ã tr�   (10.075.953.472) (2.429.338.890) 

     
40 L�u chuy�n ti!n thun s: d3ng vào 

ho�t ��ng tài chính 
 

(10.075.953.472) (2.429.338.890) 
     

50 Gi�m ti!n và t�2ng ��2ng ti!n thun 
trong n�m 

 
  

(441.022.092) 
  

(5.917.130.504) 
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60 Ti!n và t�2ng ��2ng ti!n �u n�m  803.188.782 6.720.319.286 
     

70 Ti!n và t�2ng ��2ng ti!n cu�i n�m 4 362.166.690 803.188.782 
     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


